REF. ALT36660

3 500 000 € Hus/Villa - Till salu

Excellent hus/villa med 3 Sovrum med 477m² Trädgård till salu i Altea Town
Spanien » Costa Blanca » Altea » Altea Town » 03590
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ÖVERBLICK

Modernt hus med fantastisk panoramautsikt över havet,
pool och jacuzzi i prestigefyllda Altea Hills.
Denna fantastiska nybyggda villa designad av den berömda arkitekten Don Carlos
Gilardi ligger på Altea Hills i ett exklusivt privat gated community.
Den täcker 4 våningar med en glashiss och har 3 enorma privata terrasser i söderläge
för att njuta av den vackra havsutsikten över Alteas böljande landsbygd och det
vackra Medelhavet.
Alla ansträngningar har gjorts för att maximera komforten i detta lyxiga hem, särskild
omsorg har tagits i valet av högkvalitativa armaturer och tillbehör.
För att njuta av områdets perfekta klimat har fastigheten en fantastisk uppvärmd
pool, ett ytterområde, en jacuzzi med elektrisk pergola, ett täckt utekök med
professionella vitvaror och grillplats, samt fönster från golv till tak och dörrar att hyra
ut. i det naturliga ljuset och få ut det mesta av panoramautsikten.
Den senaste tekniken och energibesparande innovationer kombineras för att skapa
en toppmodern boendeupplevelse, inklusive ett zoninriktat larm och
hemautomationssystem, central golvvärme, luftkonditionering, elektriska persienner,
solpaneler och en Thyssen Krups glashiss.
De 4 våningarna börjar högst upp på bottenvåningen, med sin loungebar och kök,
vardagsrum och övre terrass med fantastisk utsikt.
Det finns också ett unikt garage för 3 bilar med en polykarbonatdörr som tillåter
panoramautsikt över havet.
Glaslistan eller spiralglastrappan leder ner till ett otroligt vardagsrum och kök i
öppen planlösning med Mieles vitvaror och ett förråd. Den enorma terrassen är en
förlängning av vardagsrummet och är perfekt för uteservering, underhållning och
avkoppling medan solen går ner vid horisonten.
Nedanför detta, inkluderar sovrummet ett rymligt master-badrum med klädkammare
och ett stort badrum. 2 mycket fina sovrum med badrum kompletterar denna våning.
Alla tre sovrummen har havsutsikt och direkt tillgång till poolterrassen och
trädgården. Direkt tillgång till glashiss gör livet enkelt.
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Utsikt över bergen, Havsutsikt,
Uppvärmd pool, Trädgård, Terrass,
Swimming pool, Jacuzzi, Gym,
Garagem privada, Hiss, Naturligt ljus,
Högt i tak, Parkering, , , Walk-in closet ,
Utsikt, Utrustat kök, Uppvärmning,
Tvättstuga, Solpaneler, Säkerhet, Rullstolar,
Nybyggd, Nära internationella skolor,
Luftkonditionering, Lekplats, Larm, Interiör,
Grillplats, Gourmet lounge, Förråd, Exteriör,
Dubbla fönster, Domotiskt system,
Djur vänligt, Chill out plats
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Källaren har ett stort rum som skulle vara ett perfekt 4:e sovrum eller ett gym, lekrum
eller spelrum. Det är också här du hittar tvättstugan och underhållsrummet med den
senaste tekniken.
Anlagda trädgårdar med oliv-, citrus- och palmträd ger vackra naturliga omgivningar
och förstärker känslan av avskildhet och privilegier för denna underbara villa som är
idealisk som ett fantastiskt hem eller semesterbostad.
Förutom att vara perfekt för sitt väder erbjuder boendet i Altea Hills komforten av att
vara bara några minuter från golfbanan, stränderna, två hamnar där lyxbåtar ligger
förtöjda och den palmkantade strandpromenaden, en underbar plats för att tillbringa
kvällarna ute för en middag eller en drink på någon av de många terrasserna.
Altea är känd för sin blå kupolkyrka, stadens historiska centrum erbjuder många
fantastiska restauranger, kaféer och hantverksbutiker som är fulla av
kullerstensgatorna där du också ofta hittar målare och konstnärer av alla slag på
jobbet, inspirerade av skönheten av staden.
Den närmaste flygplatsen till Altea ligger i Alicante, 60 km bort, och motorväg A7
förbinder staden Altea med resten av landet.
För mer information kontakta Lucas Fox Altea på +34 965 208 331 eller via e-post på
altea@lucasfox.es.
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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